
UCHWAŁA NR XXIII/208/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 ust. 1, 2, 

6 i w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.2)) Rada Miejska 

w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Z dniem 1 sierpnia 2016 roku poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie i Przedszkola w Smerdynie tworzy 
się Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału 
Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie. 

§ 2. 
Siedziba Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału 

Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie znajdować się będzie 
w miejscowości Smerdyna 100. 

§ 3. 
Akt Założycielski Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie stanowi załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 
Nadaje się Zespołowi Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie statut, stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

1) Zmiany: Dz. U. z 2014r. poz. 7; Dz. U. z 2015r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz. 1629; Dz. U. z 2016r. poz. 35, 
poz. 64 i poz. 195. 

2) Zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; 
Dz. U. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 
1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 195.
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§ 5. 
1. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału 

Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie przejmie mienie, wierzytelności 
i zobowiązania oraz dokumentację Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału 
Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie i Przedszkola w Smerdynie. 

2. Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK 
"Jędrusie" w Smerdynie i Przedszkola w Smerdynie staną się pracownikami Zespołu 
Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK 
"Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie. 

§ 6. 
Obwód szkolny dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK 

"Jędrusie" w Smerdynie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole 
w Smerdynie obejmował będzie miejscowości: Łukawica, Smerdyna. 

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału 
Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie jest podyktowane warunkami 
organizacyjnymi oraz względami ekonomicznymi. Obecnie placówki, które zostaną 
połączone funkcjonują w tym samym kompleksie obiektów oświatowych. Po połączeniu 
placówek w zespół nastąpi jednoosobowe zarządzanie placówkami, co spowoduje lepsze 
administrowanie i gospodarowanie mieniem. Utworzenie Zespołu spowoduje, że 
nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi zatrudnieni dotychczas w szkole 
podstawowej i przedszkolu staną się pracownikami Zespołu (jeden pracodawca). Powyższa 
zmiana pozwoli m. in. na efektywniejsze kształtowanie polityki kadrowej.Biorąc pod uwagę 
powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIII/208/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 kwietnia 2016r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Zespołu Placówek Oświatowych-

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole
w Smerdynie

Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.1)

§ 1.

Zakłada  się  z  dniem  1  sierpnia  2016  roku  Zespół  Placówek  Oświatowych  –  Publiczna  Szkoła

Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie w skład, którego

wchodzą:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie,

2. Przedszkole w Smerdynie.

§ 2.

Siedziba  Zespołu  Placówek  Oświatowych  –  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Oddziału

Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie znajduje się w miejscowości Smerdyna

100.

§ 3.

Dla  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Oddziału  Partyzanckiego  AK  „Jędrusie”  w  Smerdynie

wchodzącej  w  skład  Zespołu  ustala  się  obwód  szkolny,  do  którego  będą  należeć  miejscowości:

Łukawica, Smerdyna.

1 Zmiany: Dz. U. z 2014r. poz. 7; Dz. U. z 2015r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz. 1629; Dz. U. z 2016r. poz. 35, 
poz. 64 i poz. 195.
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 Załącznik Nr 2                                            
do Uchwały Nr XXIII/208/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 21 kwietnia 2016r.

STATUT

ZESPOŁU  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH 

- PUBLICZNA  SZKOŁA  PODSTAWOWA

IM. ODDZIAŁU  PARTYZANCKIEGO  AK „JĘDRUSIE”

I  PRZEDSZKOLE  W  SMERDYNIE
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Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK

„Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie, zwany dalej Zespołem ma siedzibę w Smerdynie 100.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Smerdynie,

2)Przedszkole w Smerdynie, 

zwane dalej jednostkami.

§ 2.

Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole w Smerdynie.

§ 3.

Pełna  nazwa  Szkoły  brzmi:   Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Oddziału  Partyzanckiego  AK

„Jędrusie” w Smerdynie.

§ 4.

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Staszów.

§ 5.

Zespół jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 6.

Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.

z 2015r. poz. 2156 z p. zm.).

§ 7.

Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod warunkiem, że nie są

one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

Rozdział 2. Cele i zadania Zespołu

§ 8.

Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie 

aktów wykonawczych oraz niniejszego statutu.

§ 9.

Szczegółowe cele, zadania oraz sposób ich realizacji określają statuty jednostek wchodzących w skład

Zespołu.
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Rozdział 3. Organy Zespołu i ich kompetencje

§ 10.

Organami Zespołu są:

1) dyrektor Zespołu,

2) rada pedagogiczna Zespołu,

3) rada rodziców.

§ 11.

Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje ze stanowiska organ prowadzący.

§ 12.

Dyrektor Zespołu realizuje zadania określone w art. 39 ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej Zespołu podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie;

5) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy i przepisów szczególnych;

6) dba o powierzone mienie i ponosi za nie odpowiedzialność;

7) odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą 

Zespołu.

§ 13.

Dyrektor  Zespołu  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  Zespole  nauczycieli,

 pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych w szczególności:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom 

niepedagogicznym;

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Zespołu w sprawach odznaczeń,

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych.

§ 14.

Dyrektor Zespołu przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną Zespołu oraz

radą rodziców Zespołu.

§ 15.

W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
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§ 16.

Przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu.

§ 17.

Przewodniczący  prowadzi  i  przygotowuje  zebrania  rady  pedagogicznej  Zespołu  oraz  jest

odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

§ 18.

W pracach rady pedagogicznej  Zespołu mogą brać udział  z  głosem doradczym osoby zapraszane

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej Zespołu.

§ 19.

Zebrania  rady pedagogicznej  mogą  być  organizowane na  wniosek:  organu  prowadzącego  Zespół,

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przewodniczącego rady pedagogicznej Zespołu, albo co

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 20.

Osoby  biorące  udział  w  zebraniu  rady  pedagogicznej  są  obowiązane  do  nieujawniania  spraw

poruszanych  na  zebraniu,  mogących  naruszać  dobra  osobiste  uczniów,  ich  rodziców,  a  także

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu.

§ 21.

Dyrektor  Zespołu  przedstawia  radzie  pedagogicznej  Zespołu,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje

o działalności Zespołu.

§ 22.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej Zespołu należy:

1) zatwierdzenie planów Zespołu;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) ustalanie regulaminu swojej działalności;

5) przygotowanie projektu statutu i uchwalanie jego zmian.

§ 23.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu;

2) projekt planu finansowego Zespołu;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień;

4) zestawy programów nauczania realizowane w Zespole.

§ 24.

Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami.
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O wstrzymaniu  wykonania  uchwały dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ prowadzący Zespół

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 25.

Rada pedagogiczna Zespołu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

§ 26.

Uchwały rady pedagogicznej Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.

§ 27.

W  Zespole  działa  rada  rodzicow  stanowiąca  reprezentację  rodziców  wszystkich

uczniów/wychowanków.

§ 28.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej  działalności,  który nie może być sprzeczny ze statutem

Zespołu.

§ 29.

W  celu  wspierania  działalności  statutowej  Zespołu  rada  rodziców  może  gromadzić  fundusze

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 30.

1. Organy Zespołu współdziałają w zakresie swoich kompetencji.

2.  W  celu  wymiany  informacji  i  współdziałania  pomiędzy  organami  Zespołu  dyrektor  Zespołu

organizuje  spotkania  z  ich  przedstawicielami.  Spotkania  mogą  odbywać  się  na  wniosek

poszczególnych organów szkoły.

§ 31.

Sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy organami ustala się następująco:

1) konflikty między organami Zespołu rozwiązywane są w drodze mediacji;

2) organy Zespołu mogą występować z wnioskami do instytucji i organizacji wspierających statutową 

działalność Zespołu, o prowadzenie mediacji w przedmiocie sporu.

Rozdział 4. Zakres działań nauczyciela oraz innych pracowników Zespołu

§ 32.

W Zespole zatrudnieni są:

1) nauczyciele;

2) pracownicy niepedagogiczni.
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§ 33.

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów obowiązujących w Zespole;

2) realizacja zadań powierzonych przez dyrektora Zespołu;

3) punktualne rozpoczynanie zajęć dydaktycznych;

4) rzetelne przygotowanie się do zajęć;

5) prowadzenie dokumentacji szkolnej według zasad określonych odrębnymi przepisami;

6) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zgodnie z potrzebami Zespołu;

7) udział w zebraniach rady pedagogicznej;

8) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem;

9) sprawowanie opieki  nad uczniami w czasie  zajęć dydaktycznych i  wychowawczych na terenie

Zespołu i w czasie zajęć organizowanych przez Zespół poza jego siedzibą;

10) wykonywanie innych poleceń dyrektora.

§ 34.

Nauczyciel ma prawo do:

1) wyboru programu nauczania;

2) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;

3)  uzyskanie  pomocy  merytorycznej  od  dyrektora  Zespołu  oraz  instytucji  wspierających  Zespół

w zakresie realizacji jego zadań statutowych;

4) do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach;

5) planowania i realizacji rozwoju zawodowego.

§ 35.

Zadaniem nauczyciela jest:

1) realizacja statutowych celów Zespołu;

2) wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów;

3) współpraca z rodzicami uczniów;

4)  realizacja  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  uwzględniających  potrzeby

i zainteresowania uczniów;

5) troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w tym ochrona przed przemocą i demoralizacją;

6) właściwa organizacja zajęć;

7) dbałość o warsztat pracy i powierzone mienie;

8) współpraca z instytucjami wspierającymi Zespół.
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§ 36.

Obowiązkiem pracowników niepedagogicznych jest:

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy;

2) przestrzeganie postanowień kodeksu pracy oraz regulaminów obowiązujących w Zespole.

§ 37.

Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

1) pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach;

2) zgłaszania dyrektorowi wniosków dotyczących istotnych spraw pracowniczych;

3) otrzymywania nagród i wyróżnień zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 5. Organizacja pracy Zespołu

§ 38.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny pracy Zespołu

zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 39.

1.  Zespół  gromadzi  dokumentację  swojej  działalności  i  przechowuje  ją  zgodnie  z  odrębnymi

przepisami.

2. Zespół może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

2. Zespół używa pieczęci urzędowej na podstawie odrębnych przepisów.
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